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Въпрос

Отговор
Информацията е налична за преглед на място във Физическата
Моля представете договор между „Летище София“ ЕАД и информационна зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от
„Топлофикация“ ЕАД, уреждащ правото на преминаване на Документацията за концесията - Приложение 3.57.
доставяния природен газ за нуждите на „Летище София“ ЕАД през
газопровод собственост на „Топлофикация“ ЕАД от ГРС 1 – София
Казичене до КВ 1.
Природният газ, използван от „Летище София“ ЕАД е за подгряване
Моля потвърдете, за какви нужди на „Летище София“ ЕАД се на вода за отоплителни нужди, както и за топла вода за битово горещо
използва природния газ.
водоснабдяване (БГВ).
Информацията е налична за преглед на място във Физическата
Моля представете действащия договор за доставка на природен газ информационна зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от
за нуждите на „Летище София“ ЕАД.
Документацията за концесията - Приложение 3.58.
Моля представете разрешение за ползване № 856/20.11.2006 г. от В т. 7 „Площадкови мрежи и външно осветление“ от разрешение за
ДНСК във връзка с газовата инфраструктура, която ползва „Летище ползване №856/20.11.2006 г. от ДНСК попада и газовата
София“ ЕАД.
инфраструктура, която ползва „Летище София“ ЕАД.
Виж
Приложение
App_tender_doc_2_part_2_t.32.pdf
от
Документацията за концесията, публикувано на електронната
страница www.concession-sof.bg, раздел „Процедура“ .
„Летище София“ ЕАД е в договорни отношения с обществения
Моля представете договор за достъп до и пренос през доставчик на природен газ („Булгаргаз“ ЕАД), като отношенията
газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, както и всички между оператора на газопреносната мрежа и обществения доставчик
други договори, които се изискват във връзка с получаване на са предмет на договори, по които „Летище София“ ЕАД не е страна.
доставки за природен газ, включително договор за балансиране
Мястото на приемане на количества природен газ за „Летище София“
ЕАД е разходомерен възел монтиран в ГРС 1 - София Казичене.
„Летище София“ ЕАД не сключва други договор във връзка с
доставката на природен газ.
Моля потвърдете дали „Летище София“ ЕАД ползва
разпределителна мрежа за получаване на доставки природен газ. В
случай че ползва, моля представете договора за достъп до и пренос
през газоразпределителната мрежа, както и всички други договори,

„Летище София“ ЕАД получава природен газ в точка за достъп „ГРССофия 1 (Казичане)“ от обществения доставчик „Булгаргаз“ АД.
„Летище София“ ЕАД няма договорни отношения с „Булгартрансгаз“
ЕАД. Договорните отношения за достъп и пренос през газопреносната

които се изискват във връзка с получаване на доставки за природен мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД е отговорност на обществения
газ, включително договор за балансиране.
доставчик „Булгаргаз“ АД.
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Моля представете действащия договор за доставка на дизел за Информацията е налична за преглед на място във Физическата
отопление на нуждите на „Летище София“ ЕАД.
информационна зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от
Документацията за концесията - Приложение 3.59.
Във връзка с отговора на въпрос № 6 от документ 18_1 от 16.08 –
моля потвърдете кога планувате „Летище София“ ЕАД да бъде
регистрирано като участник на пазара на електрическа енергия при
свободно договорни цени.

„Летище София“ ЕАД не ползва разпределителна мрежа за получаване
на доставки природен газ, а има договорни отношения за право на
достъп до газопроводното отклонение на „Топлофикация“ АД, през
което се транспортира природния газ от „ГРС-София 1 (Казичане)“ до
„КВ 1“.
„Летище София“ ЕАД е подготвила документация за провеждане на
процедура за участие в свободния пазар на електрическа енергия.

Моля потвърдете дали Концесионерът ще има възможност да се
регистрира като участник на пазара при свободно договорни цени
и свободно, по своя преценка, да избира доставчика на
електрическа енергия. Моля потвърдете дали текстът на
разпоредбата на чл. 102а, ал. 1 във връзка с чл. 102а, ал. 3 от
Правилата на търговия с електрическа енергия, че НЕ създава
пречка за такъв свободен избор на доставчик от страна на новия
ползвател на обекта.
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Правилата за регистриране на пазара на електроенергия, както и
смяната на доставчик са нормативно определени, като се съдържат в
Закона за енергетиката, както и Правилата за търговия с електрическа
енергия. Съгласно чл. 95 от Закона за енергетиката всеки клиент има
право да избира доставчик на електрическа енергия независимо от това
в коя държава - членка на Европейския съюз, е регистриран
доставчикът, доколкото доставчикът спазва правилата по чл. 91, ал. 2
от ЗЕ, а съгласно ал. 2 на същата разпоредба операторът на мрежата
извършва смяната на доставчика съгласно Правилата за търговия с
електрическа енергия до три седмици след получаване на писменото
искане на клиента. Концесионерът следва да спазва изискванията на
нормативната уредба, като цитираните във въпроса разпоредби касаят
условия, които следва да са изпълнени от новия ползвател на обекта, в
случай че обекта на „Летище София” ЕАД бъде регистрирано на
свободния пазар, към датата на сключване на договора за концесия.
„Летище София“ ЕАД по осигуреност на електроснабдяването е
Моля потвърдете категорията потребител на „Летище София“ ЕАД ПЪРВА категория, съгласно изискванията на чл. 44 на Наредба № 3 от
според необходимата осигуреност на електроснабдяването, 09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и
съгласно Наредба № 3 от 9.06.2004 г.
електропроводните линии.
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Отговорът е публикуван на 23.08.2018 г. под № 7 от файл
Моля предоставете копие от жалбата, въз основа на която е Q&A_23.08.18_5.
образувано адм.д.№766/2018г. на ВАС.

